
بسمه تعالي

اطلعيه

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام شركت براساس  آگهي منتشره در تاریخ1400/08/26 در خصوص دعوت به  مجمع عمومي عادي به طور 

 فوق العاده راسس ساعت16:00 روزسه شنبه مورخ 1400/09/02 در محل تهران ، خيابان ولي عصر )عج( - نرسيده به پارک ساعي - پلک 2161- طبقه چهارم 

برگزار گردید و  در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيري نمود

موضوع:

كد صنعت: نماد:

ملي صنايع مس ايرانشركت:

272006فملي

تصميمات مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال  مالي منتهي به 1400/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومي : 

821843شماره پيگيری:

سایر موارد

ب- دستور جلسه:

ج- حاضرين در جلسه عمومي:

درصدتعداد سهام اسامي سهامداران

%20038579801گروه توسعه مالي مهر آیندگان

%29817983791.49شركت صبا ميهن )سهامي خاص(

%30918419561.55شركت سرمایه گذاري آتيه اندیشان مس

%61568660873.08شركت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات

%107206144195.36شركت سرمایه گذاري صدر تامين )سهامي عام(

%118469393515.92سایر

%157279718217.86موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنایع مس ایران

%2410122277812.05سازمان توسعه و نوسازي صنایع و معادن معدني

%4524126839922.62كانون شركتهاي سرمایه گذاري سهام عدالت

60.94 121872381170 %جمع:

 آقاي/خانم آقاي امير خرمي شاد به عنوان ریيس مجمع 

 آقاي/خانم آرمان حسني به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم محمد رضا درخشنده به عنوان ناظر مجمع 

 آقاي/خانم عبدالرضا برهاني نژاد به عنوان منشي مجمع 

براساس رأي گيري به عمل آمده در جلسة مجمع عمومي، اعضاي هيئت رئيسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

د- اعضای هيئت رئيسه:

آخرین اعضاي هيئت مدیره درسال مالي مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

ه- اعضای هيئت  مديره :



نوع 

 شركت

نوع 

عضويت

موظف/غيرسمت

  موظف

كد ملي نماينده

  عضو حقوقي

نام نماينده عضو

  حقوقي

شمارۀ ثبت 

عضو حقوقي/

 كد ملي

نام عضو حقيقي يا 

 حقوقي هيئت مديره

مدرك 

تحصيلي

سازمان توسعه و نوسازي 

معادن و صنایع معدني ایران

نایب رئيس هيئت اصلي10102158022

مدیره

موظف دكتري0039352269اردشير سعدمحمدي

صندوق بازنشستگي شركت 

ملي صنایع مس ایران

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10630025764 فوق ليسانس0056789580مهدي اهرابي

غير موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10101924696سرمایه گذاري صدر تامين فوق ليسانس2991457430سامان مرتاض

سرمایه گذاري استان 

خراسان جنوبي

رئيس هيئت اصلي10360039835

مدیره

غير موظف دكتري0321422023احمد افضلي نيري

موظفعضو هيئت مدیرهاصلي10260289464فولد مباركه اصفهان حسين احمدي كاظم 

آبادي

فوق ليسانس3051183245

مدرك تحصيليكد ملينام مدير عامل

دكتري0039352269اردشير سعدمحمدي

مشخصات مدير عامل:

پيرو بند )10( صورتجلسه خلصه مذاكرات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1400 در ارتباط با واگذاري سهام شركت جهان فولد سيرجان مجمع  )1

تصویب نمود؛ مشمولين اعطاي سهام ) بازنشستگان ، شاغلين، پيمانکاران قراردادهاي دوره اي ( براساس نظر هيئت مدیره اعلم و اختيار واگذاري در رابطه با 

نحوه و ميزان آن به هيئت مدیره شركت تفویض گردید.

پيرو بند )13( صورتجلسه خلصه مذاكرات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1400 در ارتباط با طرح فعاليتهاي اجتماعي، مجمع تصویب نمود مبلغ  )2

50 ميليارد ریال براي شهرستان اهر نيز با حفظ شرایط مصوبه مورد اشاره اضافه شود.

پيرو بند )15( صورتجلسه خلصه مذاكرات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29/04/1400 مجمع تصویب نمود مبلغ 1.000 ميليارد ریال به مبلغ مصوب  )3

قبلي افزوده شود.

مجمع مصوب نمود به منظور احداث، تعریض و ترميم جاده داوران )شهرستان رفسنجان( مبلغ 700 ميليارد ریال هزینه گردد. )4

مجمع مصوب نمود شركت ملي صنایع مس ایران بمنظور حمایت از كودكان بي سرپرست نسبت به ساخت و اهداي ساختمان پرورشگاه ایتام در استان  )5

كرمان تا سقف مبلغ 60 ميليارد ریال هزینه نماید.

ساير موارد:


